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Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу чл. 37. став 2. и чл. 65. став 

5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), и члана 

2. став 1. тачка 6) Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за 

заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ број 49/11), одлучујући по пријави 

концентрације број 6/0-02-464/2020-1, коју су 12. јуна 2020. године поднела привредна 

друштва Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft, са регистрованим 

седиштем на адреси Koniginstr. 107, 80802 Minhen, Немачка и Shandong Hi-Speed Group 

Corporation, са регистрованим седиштем на адреси Р8 Longao North Road Lixia District 

Jinan 250098, Кина, које заступа пуномоћник, адвокат Бојан Вучковић, из адвокатске 

канцеларије Карановић и партнери, са седиштем на адреси Ресавска 23, Београд, дана 

30. јула 2020. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I   ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем заједничке контроле од стране привредних друштава Munchener 

Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft, са регистрованим седиштем на адреси 

Koniginstr. 107, 80802 Minhen, Немачка, регистарски број HRB 42039 и Shandong Hi-

Speed Group Corporation, са регистрованим седиштем на адреси Р8 Longao North Road 

Lixia District Jinan 250098, Кина, регистарски број 9137000002671781071, над 

привредним друштвом Taishan Property & Casualty Insurance Co., са регистрованим 

седиштем на адреси 1173 Shunhua Road, Jinan High-tech Development Zone, Sandong 

Provincija, Кина, регистарски број 91370000567721378Y.  

  

II   УТВРЂУЈЕ СЕ се да су подносиоци пријаве дана 6. јула 2020. године уплатили 

износ од XXX евра, на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља 

одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредна друштва Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft, са 

регистрованим седиштем на адреси Koniginstr. 107, 80802 Minhen, Немачка, 

регистарски број HRB 42039 и Shandong Hi-Speed Group Corporation са регистрованим 

седиштем на адреси Р8 Longao North Road Lixia District Jinan 250098, регистарски број 

9137000002671781071, Кина (у даљем тексту: Munich RE и SDHS или заједно 

подносиоци пријаве), поднела су Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 

Комисија) дана 12. јуна 2020. године, преко пуномоћника, адвоката Бојана Вучковића, 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV,  Београд 

Број: 6/0-02-464/2020-7 

Датум: 30. јул 2020. године 

 

 

Објављени текст не садржи заштићене или изостављене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који 

Комисија сматра одговарајућим начином заштите, а изостављени подаци 

ознаком XXX 
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пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-464/2020-1 (у даљем тексту: 

пријава). Комисији су достављене и допуне пријаве број 6/0-02-464/2020-2 од 30 јуна 

2020. године, 6/0-02-464/2020-3 од 10. јула 2020. године и 6/0-02-464/2020-5 од 29. јула 

2020. године. Подносиоци пријаве су предложили да Комисија одобри концентрацију 

учесника на тржишту у скраћеном поступку.   

 

Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница 

које проистичу из садржаја поднете пријаве и њених допуна, Комисија је утврдила да је 

пријава потпуна и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о 

садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 

05/16). Извод о извршеној уплати, као саставни део списа предмета, потврђује да је 

прописани износ за издавање акта уплаћен у целости, што је утврђено у ставу II 

диспозитива. 

 

На основу члана 45. Закона, подносиоци пријаве су поднели Комисији захтев за 

заштиту одређених података број 6/0-02-464/2020-4 од 22. јула 2020. године (у даљем 

тексту: захтев). Садржину захтева представља спецификација података из пријаве, а 

чија се заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог захтева. 

Комисија је о овом захтеву одлучила посебним Закључком о заштити података.   

 

Учесници концентрације 

 

Munich RE је међународно осигуравајуће друштво са седиштем у Минхену. Munich RE 

покрива целокупан ланац вредности реосигурања, примарног осигурања и решавања 

ризика повезаних са осигурањем, а такође нуди и услуге управљања имовином. Акције 

друштва листиране су на свим немачким берзама. Munich RE је укључен у DAX индекс 

на Франкфуртској Берзи, Euro Stoxx 50, и другим индексима. На светском нивоу у 2019. 

години, Munich RE је остварио приход од око [...] евра. Munich RE нема регистрована 

зависна друштва на територији Републике Србије, али је у 2019. години на територији 

Србије остварио приход од око [...] евра од пружања услуга реосигурања клијентима 

који се налазе на територији Републике Србије. . 

 

SDHS се претежно бави инвестирањем, изградњом и управљањем аутопутевима, брзим 

путевима, мостовима, железницама, железничким транзитима, лукама, отпремом и 

логистиком. Поред тога, SDHS је активан и у неколико других индустријских области 

као што су грађевинарство, грађевински материјал, информатика, финансирање, 

непокретности и остали сектори повезани са његовом основном делатношћу. SDHS је 

кинеско предузеће у искључивом државном власништву, са седиштем у граду Jinan, 

Провинција Shandong, Кина, а контролише га и надгледа Комисија за надзор и 

управљање имовином Покрајине Shandong (у даљем тексту: Shangdong SAC) и/или 

Провинцијско одељење за финансије у Shandong-у (у даљем тексту: Shangdong DOF), 

којима управља Народна влада Shandong Провинције (локална влада у Кини). SDHS 

има три регистрована зависна друштва у Републици Србији: 

1. Empiret d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Булевар 

Ослобођења 131, Београд, матични број 20967358, шифра и назив делатности 

6810 - куповина и продаја властитих некретнина;  

2. Everston d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Булевар 

Ослобођења 131, Београд, матични број 21490695, шифра и назив делатности 

4120 - изградња стамбених и нестамбених зграда; 
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3. CSI Parking Investment d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси 

Булевар Ослобођења 131, Београд, матични број 21469564, шифра и назив 

делатности 5221 - услужне делатности у копненом саобраћају. 

На светском нивоу у 2019. години SDHS је остварио приход од око [...] евра, док је на 

тржишту Републике Србије остварио приход од оквирно [...] евра. 

 

Циљно друштво Taishan Property & Casualty Insurance Co. (у даљем тексту: TSIC или 

циљно друштво) се налази у Jinan-у, високо-технолошкој зони развоја у Shandong 

провинцији. TSIC се бави осигурањем имовине од штете, осигурањем од одговорности, 

осигурањем кредита и гаранција, краткорочним здравственим осигурањем и 

осигурањем од незгода, као и реосигурањем поменутих врста осигурања. Циљно 

друштво је, суштински, активно само у Кини. На светском нивоу у 2019. години, циљно 

друштво је остварило приход од око [...] евра. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Предметна концентрација се тиче трансакције у којој Munich RE, посредством свог 

зависног друштва ERGO Versicherung AG, са регистрованим седиштем на адреси 

ERGO-P1atz 1, 40477 Dizeldorf, Немачка (у даљем тексту: ERGO), намерава да стекне 

24,89826% акција у циљном друштву. Након затварања трансакције, два највећа 

акционара циљног друштва биће SDHS са око 29,59674% акција и зависно друштво 

Munich RE, ERGO са око 24,89826% акција. Након трансакције, Munich RE 

(посредством ERGO) и SDHS ће вршити заједничку контролу над циљним друштвом.  

 

Осим друштва ERGO, сви акционари циљног друштва су предузећа у искључивом 

државном власништву која контролише Shandong SAC или Shandong DOF. Према томе, 

друштва која контролише Shandong SAC и Shandong DOF имаће укупно 75,10174% 

акција у циљном друштву. Међутим, Munich RE (посредством ERGO) и SDHS вршиће 

заједничку контролу над циљним друштвом, јер ће имати одређена права вета у складу 

са Уговором акционара циљног друштва, који је достављен Комисији. ERGO и SDHS 

ће имати могућност да уложе вето приликом доношења одлука које се тичу годишњег 

буџета, као и оперативног и инвестиционог плана циљног друштва. 

        

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о уношењу удела потписан 

дана 28. маја 2020. године, који је Комисија прихватила као ваљани правни основ ове 

концентрације. 

 

Услови за подношење пријаве 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 3) Закона. 

 

Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода учесника 

концентрације, остварених на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2019. 

години, утврдила да су подносиоци пријаве имали обавезу пријаве концентрације, јер је 

укупан приход свих учесника у концентрацији у 2019. години већи од износа који је 

прописан чланом 61. став 1. тачка 1) Закона, као услова за пријаву концентрације. 

Пријава концентрације је поднета благовремено и у складу са чланом 63. став 1. тачка 

1) Закона.  
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Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о 

критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 

89/2009). Релевантно тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи 

сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене. 

Релевантно географско тржиште представља територију на којој учесници на тржишту 

учествују у понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови 

конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на суседним 

територијама. 

 

Подносиоци пријаве сматрају да, имајући у виду активности циљног друштва које је 

активно само у Кини, релевантно тржиште производа може бити дефинисано као 

тржиште за пружање услуга осигурања и реосигурања. Када је реч о релевантном 

географском тржишту, подносиоци пријаве сматрају да се оно треба дефинисати као 

територија Републике Србије. 

 

Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба/услуга, односно од 

делатности учесника концентрације а нарочито циљног друштва, Комисија је 

прихватила предлог подносилаца пријаве, и као релевантно тржиште производа 

дефинисала тржиште за пружање услуга осигурања и реосигурања. Комисија сматра да 

даља сегментација релевантног тржишта, за потребе предметног поступка, није 

неопходна имајући у виду да ни подносиоци пријаве ни циљно друштво нису присутни 

на дефинисаном релевантном тржишту у Републици Србији, и да из тог разлога, нема 

ни  било каквог хоризонталног преклапања. 

 

По питању дефиниције релевантног географског тржишта Комисија је такође 

прихватила предлог подносилаца пријаве и дефинисала га на националном нивоу као 

тржиште Републике Србије у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона. 

   

Оцена ефеката концентрације 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 

је на основу доступних података и података који су јој достављени уз пријаву 

концентрације, закључила да концентрација неће утицати на промену тржишне 

структуре на дефинисаном релевантном тржишту у Србији и да неће имати негативне 

ефекте на конкуренцију у Републици Србији. 

 

Један од подносилаца пријаве, Munich RE, присутан је на дефинисаном релевантном 

тржишту у Републици Србији, остваривши посредно приход од [...] евра од пружања 

услуга реосигурања клијентима на територији Републике Србије. Циљно друштво није 

присутно на дефинисаном релевантном тржишту у Републици Србији. Подносилац 

пријаве, Munich RE (посредством ERGO), ће предметном трансакцијом обезбедити 

улазак на кинеско тржиште осигурања које се убрзано развија, тачније сегменте 

тржишта осигурања који се односе на осигурање имовине и незгода. На овај начин ћe 

Munich RE (посредством ERGO) обезбедити прилику за даље ширење свог локалног 

присуства на тржишту Кине. Наиме, ERGO је већ присутан на тржишту Кине на 

тржиштима животног и здравственог осигурања.     

 

Из утврђеног чињеничног стања произлази да предметна концентрација неће довести 

до хоризонталног преклапања учесника у концентрацији на утврђеном релевантном 
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тржишту производа. Стога се може закључити да спровођењем предметне 

концентрације неће доћи до негативних ефеката, хоризонтално или вертикално 

посматрано, те да не постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену 

дозвољености концентрације из члана 19. Закона. Из тог разлога је одлучено као у 

ставу I диспозитива овог решења.  

    

Одлука у ставу II диспозитива решења донета је применом члана 65. став 5. Закона и 

члана 2. став 1. тачке 6) Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 

Комисије за заштиту конкуренције, а на основу оствареног прихода учесника у 

концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која 

претходи години у којој је концентрација пријављена. 

 

Упутство о правном средству: 

 

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни 

спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од 

дана достављања решења.  

 

За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом 

о судским таксама („Службени гласник РС”, бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др. 

закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 

93/2014, 106/2015 и 95/2018). 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

                                                                                                        

Небојша Перић, с.р. 

 

 

 


